
તમારા હોસ્ પિટલમા ંદાખલ થવા 
દરમમયાન તમને સરુક્ષિત રાખવા 
માટેના સરળ પિગલાં

આ માહિતીને વીહિયો 
તરીકે જોવા માટે QR 

કોિ સકેન કરો.



હોસ્પિટલમા ંહોવ તયારે તમને સલામત અને સારી રીતે રાખવા એ 
તમારી સભંાળ રાખતા ્ટાફ માટે પ્ાથમમકતા છે.

તમારા હોસ્પિટલમા ંદાખલ થવા દરમમયાન તમારી જાતને સરુક્ષિત 
રાખવામા ંમદદ કરવા માટે તમે કેટલીક સરળ વ્્ઓુ પિણ કરી 
શકો છો.

જો તમન ેવાતચીત કરવા માટે 
વધારાની મદદની જરૂર િોય 
અથવા મમત્ર, સભંાળ રાખનાર 
અથવા કુટંુબના સભય તરફથી 
સિાયતાની જરૂર િોય તો સટાફન ેતે 
માટે સચૂચત કરો.

જો તમન ેકોઈ 
સિાયની જરૂર 
િોય, કોઈ વસ્નુી 
જરૂહરયાત િોય 
અથવા કોઈ પ્રશ્ો 
અથવા સમસયા 
િોય તો સટાફન ેતે 
પણ જણાવો.

આ અગતયનુ ંછે કારણ કે તમને 
દવા આપે અથવા ટેસટ કરાવ ેતે 
પિલેા ંતમે જ તે દદદી છો કે કેમ 
તનેી ખાતરી કરવા માટે સટાફ 
દ્ારા તમારા હરસટબેનિની તપાસ 
કરવામા ંઆવશ.ે

જો તમારા 
િોસસપટલના 
હરસટબેનિ અંગેની 
કોઈપણ માહિતી 
ખોટી િોય તો તરત 
જ કોઈન ેજણાવો.

જો તમન ેઅમકુ દવાઓ, ખોરાક અથવા 
લેટેક્ષ અથવા પલાસટર જેવી સામગ્ીથી 
એલજજી િોય તો સટાફન ેજણાવો.

જો તમે સમજી શકતા 
નથી, તો મદદ માટે પછૂો

તમારા હોસ્પિટલના 
રર્ટબેન્ડને તપિાસો

્ટાફને કોઈપિણ એલજજીથી મારહતગાર કરો



િોસસપટલમા ંલઈ આવયા છો 
તવેી પીિામા ંરાિત આપતી, 
મવટામમનની અથવા સપપલમનેટ 
સહિતની કોઈપણ દવાઓ લેતા 
પિલેા સટાફના સભયન ેજણાવો.

આ મિતવપણૂ્ણ છે કારણ કે તેઓ 
કેટલીકવાર તમન ેિોસસપટલમા ં
આપવામા ંઆવતી નવી દવાઓ 
અથવા સારવાર સાથ ેપ્રમતહરિયા 
આપી શકે છે.

જો તમારી પાસ ેકોઈ મેહિકલ 
એલટ્ણ કાિ્ણ િોય અથવા કોઈપણ 
હિવાઇસનો ઉપયોગ કરો તયારે તે 
પણ સટાફન ેજણાવો, ઉદાિરણ 
તરીકે, ઇનસ્ચુલન પપં.

્ટાફના સભયને પછૂો:

•	જો તમન ેસમજા્ુ ંન િોય 
કે કોઈપણ નવી દવાઓ શા 
માટે છે અને તમારે શા માટે 
લેવાની જરૂર છે

• જો તમન ેસભંમવત 
આિઅસરો મવશ ેપ્રશ્ો િોય.

તમારી દવાઓ મવશે 
્ટાફને કહો

જો તમે તમારી દવાઓ 
મવશે સમજી શકતા નથી 
તો પછૂો



•	 જો તમે સક્ષમ િો તો થોડુ ં
ચાલો.

• પગ અન ેઘ ૂટંીની સરળ 
કસરતો કરો.

• પષુકળ પાણી, અથવા અનય 
પ્રવાિી પીવો, મસવાય કે સટાફે 
તમન ેતેમ કરવાની ના પાિી 
િોય.

• તમારંુ લોિી પાતળં કરવા 
માટે તમારે ઇનજેકશન લેવાની 
પણ જરૂર પિી શકે છે.

•	 મનયમમતપણે પથારીમા ંતમારી 
પોઝીશન બદલો.

• જો તમને મશુકેલી જણાય તો 
સટાફન ેતમને ખસેિવામા ંમદદ 
કરવા માટે કિો.

• જો તમને જરૂર િોય તો સટાફ 
તમને ખાસ ગાદલુ ં 
અથવા ગાદી પણ  
આપી શકે છે.

લોહીનુ ંગઠંાવાનુ ંરોકવા 
માટે પિગલા ંલો

પે્શર અલસર અટકાવે છે

તમારી જાતને લપિસવાથી અને પિ્ડવાથી બચાવો

હોસ્પિટલની આસપિાસ ફરતી વખતે:
•	યોગય પ્રકારના જૂતા ંપિરેો, 

જેમ કે સનગ હફહટગં સસલપર 
અથવા રબરના સોલવાળા 
જૂતા,ં જેમ કે ટે્નર

• તમે સામાનય રીત ેઉપયોગ 
કરો છો ત ેચાલવાની 
સિાયતાનો ઉપયોગ કરો

• જો તમારી પાસ ેતમારા ચશમા અને 
સાભંળવામા ંમદદ કર્ ુ ં
સાધન િોય તો 
પિરેો

• જો તમન ેકોઈ 
સપોટ્ણની જરૂર િોય 
તો સટાફના સભયને 
મદદ કરવા કિો.



•	શૌચાલયમા ંગયા પછી અને 
દરેક વખત ેભોજન પિલેા ં
િમંશેા તમારા િાથ ધોવા.

• સટાફ અને મલુાકાતીઓને પછૂો 
કે શુ ંતેઓ તમારી સાથ ેસપંક્ણ 
કરે ત ેપિલેા ંતઓેએ તમેના 
િાથ ધોયા છે અથવા સમેનટાઈઝ 
કયા્ણ છે.

• જો તમન ેઝાિા કે ઉલટી થાય તો 
તરત જ સટાફને જણાવો.

• જો તમારી સાથ ેજોિાયલે 
કોઈપણ ટ્બુ અથવા સોયના 
કારણે અસવસથતા જણાય તો 
સટાફને જણાવો.

ખાતરી કરો કે તમે:
•	તમને તમારો િોસસપટલ 

હિસચાર્જ લેટર અન ેફોલો-અપ 
એપોઇનટમનેટ ક્ારે મળશ ેતેને 
સમજો

• ઘરે લેવા માટે કોઈપણ દવાઓ 
આપવામા ંઆવી િોય; અને 
તમને જાણકારી િોવી જોઈએ 
કે ત ેશનેા માટેની છે અન ેકેવી 
રીત ેલેવી

• જો તમન ેતમારી સભંાળ અથવા 
ફોલો-અપ અંગેની વયવસથા મવશ ે
કોઈ પ્રશ્ો િોય તો કોનો સપંક્ણ 
કરવો તે જાણો.

યાદ રાખો, હોસ્પિટલમા ંતમારી સભંાળ રાખતો ્ટાફ તમને મદદ કરવા 
અને તમને સરુક્ષિત અને સારી રીતે રાખવા માટે છે.

અમે ઈચછીએ છીએ કે તમે તમારી સભંાળમા ંભાગીદાર બનો, તેથી 
જો તમને કોઈ પ્શ્ો, ક્ચંતાઓ અથવા સમ્યાઓ હોય તો માત્ર અમને 
જણાવો.

...અને જયારે ઘરે જવાનો 
સમય થાય 

ચેપિ અટકાવવામા ં
સહાયતા



આ પિમત્રકા NHS ઈંગલેન્ડ નેશનલ પેિશનટ સેફટી ટીમ દ્ારા 
બનાવવામા ંઆવી હતી

પ્રકાશનની મજૂંરી માટે સદંભ્ણ: B1288_i
પ્રકાશનની તારીખ: ઓકટોબર 2022

આ માહિતીને અલગ 
ભાષામા ંવાચંવા માટે 
QR કોિ સકેન કરો.


